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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

 
Tipo: Acompanhamento preventivo 
 
Exercício: 2019 
 
Relatório nº: 01/2019 
 
 
 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
De acordo com o estabelecido em seu Regimento Interno, o Comitê de Controles Internos do 
Coren/SC é um órgão independente, de caráter consultivo, responsável, em conjunto com a 
Controladoria Geral do Regional, pela revisão e supervisão dos processos de apresentação de 
relatórios contábeis e financeiros; dos processos de controles internos e administração de 
riscos; das atividades dos auditores internos e auditores externos independentes (quando for o 
caso). As avaliações do Comitê baseiam-se nas informações recebidas da Direção, das 
Assessorias e Chefias, bem como nas suas próprias análises decorrentes de observação direta. 
 
No ano de 2019 o Comitê se reuniu quatro vezes, sendo que no mesmo período seus membros 
atuaram individualmente, ou em grupo, com o objetivo de atender o plano de trabalho definido 
no início do exercício, conforme quadro síntese abaixo: 
 
Ação Meta anual 
Atividades finalísticas - Registro, Inscrição e Cadastro Acompanhamento e avaliação do atendimento. 
Atividades finalísticas – Fiscalização 

Acompanhamento a partir do check list do TCU. 
Atividades finalísticas – Ética  
Gestão de Pessoas  Verificar se todas as obrigações estão sendo cumpridas. 
Gestão da folha de pagamento Verificar a regularidade de pagamentos e ponto. 
Retenções de terceiros (entradas x saídas do razão). Verificação de regularidade no ano. 
Comprovantes de pagamentos. 
 

Verificar se todos os pagamentos obedeceram as regras 
previstas em lei de janeiro a dezembro. 

Verificação dos atos normativos da Direção e 
deliberações do Plenário. 

Verificar se todos a deliberações do Plenário e Direção 
foram cumpridas. 

LAI – Lei de Acesso à Informação. Acompanhamento do Portal Transparência. 
Receita Orçamentária - Despesa Orçamentária - 
Receita e Despesa Extra-Orçamentária. 

Acompanhamento trimestral da arrecadação e despesas. 

Licitações e Contratos Verificação por amostragem dos processos licitatórios. 
Patrimônio e Almoxarifado Verificação periódica das entradas e baixas, bem como dos 

inventários. 
Tecnologia da Informação 
 

Acompanhamento periódico das Atas do Comitê de 
Tecnologia 
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ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 
 
 
1. ATIVIDADES FINALÍSTICAS 
 
 
1.1. Custos 
 
Os membros do Comitê acompanharam a elaboração do Relatório de Fiscalização do ano de 
2018, que compôs a Prestação de Contas anual enviada ao Cofen em 28/02/2019 e 
posteriormente os relatórios trimestrais do ano de 2019.  
 
Gráfico 01 - Despesas por Centro de Custo em 2019 – Orçamento sem a cota-parte de 25% 

 

Na análise do gráfico 01, 
podemos verificar que a Gestão 
do Coren/SC despendeu seus 
gastos no ano de 2019 em mais 
de 50% de sua renda líquida nas 
atividades finalísticas.   

 

 

Gráfico 02 - Despesas por Centro de Custo em 2019 – Orçamento Geral 

 

O gráfico 02, que nos apresenta o 
orçamento geral do ano de 2019, 
mesmo com o repasse da cota-
parte ao Cofen, o Coren/SC 
continuou despendendo seus 
gastos em quase 45% com a 
atividade finalística.  

 

Os dados apresentados nos fazem inferir que a Gestão do Regional tem se mantido na 
orientação dos órgãos superiores em não se desviar das atividades finalísticas dos Conselhos de 
Fiscalização.  
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1.2. Registro, Inscrição e Cadastro (qualidade no atendimento)  
 
O Regional, em cumprimento ao disposto no Planejamento Estratégico do Coren/SC Gestão 
Participação 2018/2020, Objetivos Estratégicos (OE) o “Fortalecimento e Valorização da 
Enfermagem” e Iniciativa Estratégica (IE) nº 8 que prevê “Aperfeiçoar o processo de trabalho e 
o atendimento ao profissional, tornando o ambiente mais acolhedor e deste modo melhorando a 
visibilidade do Conselho, contratou no final de 2019, com previsão de implementação no início 
de 2020, a locação do serviço de gestão do atendimento, contemplando sistema de gestão do 
atendimento, exibição de conteúdo, monitoramento, emissor de senhas, pesquisa de satisfação, 
aparelhos de TVs, mini-pc e serviços.  
 
A justificativa para a locação do serviço se respaldou na realidade do Regional em não possuir 
um sistema que possibilite acompanhar e mensurar de maneira eficaz as demandas presenciais, 
virtuais e por telefone dos Profissionais de Enfermagem no estado de Santa Catarina. 
Ressaltamos que indicadores da qualidade do atendimento no serviço público tem sido uma 
solicitação recorrente dos órgãos de controle, em especial do Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen) e do Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
Além da transparência para a sociedade, o novo sistema vem ao encontro da necessidade da 
Direção do Coren/SC em mensurar quantitativamente o número de atendimentos, serviços 
demandados pelos profissionais de Enfermagem, sazonalidade dos atendimentos demonstrando 
os períodos de maior movimento no Conselho, entre outros dados que embasem a tomada de 
decisões pela gestão.  
 
Além de fornecer relatórios gerenciais sobre o atendimento, este sistema estimulará a 
comunicação entre o Conselho e a categoria de Enfermagem uma vez que os televisores 
passarão conteúdos do Coren/SC de interesse dos profissionais. 
 
1.3. Fiscalização 
 
Em relação à fiscalização, o Comitê tem acompanhado periodicamente, a partir das prestações 
de contas encaminhadas ao Cofen, a evolução dos principais números de uma das atividades 
finalísticas do Regional. De acordo com a Coordenadora de Fiscalização do Coren/SC, “para 
aperfeiçoar as atividades desempenhadas pelos fiscais e atender a demanda é necessário 
gerenciar e planejar as atividades do Defise com base no planejamento estratégico e o plano 
plurianual 2018/2020 do Coren/SC. As Fiscalizações são planejadas mensalmente, através de 
cronogramas prévios, podendo ocorrer alterações por inúmeras demandas (afastamentos, 
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licenças, demandas de outros órgãos, palestras, denúncias), ou qualquer atividade destinada 
ao fiscal, que não seja a inspeção”.  

Nos gráficos a seguir apresentamos a síntese das atividades de fiscalização do Coren/SC no ano 
de 2019 onde podemos verificar que houve pequena redução de alguns indicadores de 
fiscalização em relação a 2018, acima justificado. 

Gráfico 03 – Instituições planejadas x fiscalizadas      Gráfico 04 – Fiscalizações 
 

            
Fonte: Departamento de Fiscalização 
 
 

Gráfico 05 – Tratamento das denúncias         Gráfico 06 – Municípios x profissionais  

          
Fonte: Departamento de Fiscalização 

 

1.4. Tribunal Ético 
 
A organização dos processos éticos do Coren/SC é feito por meio de um sistema informatizado 
criado pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do Coren/SC. O sistema 
possibilita que os processos sejam digitalizados e estejam disponíveis on-line para usuários 
devidamente autorizados (Conselheiros, Comissão de Instrução, advogados e envolvidos com o 
processo).  Com a utilização do sistema e o investimento em capacitação das Comissões de 
Instrução e Conselheiros, o Coren/SC desde o ano de 2017 tem impulsionado a tramitação dos 
processos de denúncia ética gerando maior celeridade nas respostas aos profissionais e 
sociedade. De acordo com informações do setor de cartório em 2019 tramitaram no Coren/SC 
128 processos conforme gráfico disposto a seguir.  



 
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 

 
Comitê de Controles Internos 

 

Avenida Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 
6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 
Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 
E-mail: coren-sc@coren-sc.org.br – Site: www.corensc.gov.br 

 
 

 
Gráfico 07 – Tramitação dos processos de denúncia ética em 2019 

 
 

 
2. GESTÃO DE PESSOAS/FOLHA DE PAGAMENTO 

 
2.1 Ponto eletrônico/banco de horas/horas extras 
 
O controle do ponto dos empregados passou a ser de forma eletrônica no mês de abril deste ano 
com um prazo de implantação de dois meses. No mesmo período foi aprovada pelo Plenário do 
Regional a Decisão Coren/SC nº 007/2019 que dispõe sobre a jornada de trabalho, controle de 
frequência, banco de horas e registro de ponto no Coren/SC. Os membros do Comitê 
acompanharam o processo de implantação e após verificados os resultados finais no relatório 
de gestão de pessoas do final de ano foi possível verificar a redução substancial nos números 
relativos a hora extra, banco de horas e taxas de absenteísmo. 
 
Considerando que a implantação do ponto eletrônico ocorreu em 2019, não há base no sistema 
para compararmos um ano com outro. Já na comparação em relação a valores, houve 
diminuição no pagamento de horas extras.  

Nos oito meses de implantação do ponto eletrônico verificou-se maior controle nas horas 
trabalhadas pelos funcionários do Coren/SC.  

O ponto eletrônico também proporcionou maior rapidez no processo das conferências das 
horas, resultando assim em cálculos mais precisos de horas extras, horas noturnas, interjornadas 
e banco de horas.  

Nos próximos anos será possível comparar mais detalhes referentes ao ponto eletrônico, tais 
como banco de horas, horas extras e taxas de absenteísmo. 
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2.2 Folha de pagamento 
 
Foram verificados por amostragem os pagamentos de pessoal com um eventual comparativo do 
efetivado no banco e direcionamento especial aos pagamentos relativos às férias. Também foi 
dada ênfase, no segundo semestre do ano, ao processo de controle e emissão das Certidões 
Negativas do Coren/SC junto aos órgãos da Receita Federal, Caixa Econômica Federal e 
Justiça do Trabalho, criando-se um novo fluxo interno de acompanhamento e prazos de 
emissão.  
 
2.3 Planilhamento das retenções 

 
Após orientação do Controlador Geral do Regional, Sr. Nélio Herzmann, foi dado início aos 
trabalhos relativos ao planilhamento das retenções de terceiros (cruzamento de entradas e 
saídas do razão) dos últimos cinco anos, com o objetivo de sanear pequenas divergências 
detectadas entre os sistemas que alimentam e processam os registros nas contas referidas, que 
está sendo realizada por consultoria externa com prazo de entrega prorrogado para fevereiro de 
2020.  
 
3. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS 
 
Realizada a análise de documentos no Regional levando em conta a obediência às normas do 
Sistema Cofen/Conselhos Regionais (Resoluções, Decisões e Portarias) verificando se a 
natureza das despesas realizadas pelo Regional condiz com a atividade-fim da entidade. 
Realizado mensalmente o acompanhamento do pagamento das diárias, auxílios e jetons, com 
atenção especial quanto ao risco de possível pagamento em duplicidade e regular comprovação 
da atividade.  
 
Foi concluída a verificação relativa ao ano de 2018 e considerando que o Coren/SC, a partir de 
janeiro de 2019, passou a organizar suas despesas por meio de PAD (Processos 
Administrativos) no mesmo molde adotado pelo Cofen – Conselho Federal de Enfermagem, o 
Comitê precisou adotar nova sistemática de verificação tendo como foco mensal os PADs que 
envolvam despesas com maior probabilidade de não conformidades, como por exemplo, 
diárias, passagens, eventos e serviços terceirizados, sendo que os demais tiveram sua análise 
por amostragem. Para o ano 2020 os membros do Comitê solicitaram nova sistemática de 
informes aos beneficiários acerca de pagamento de auxílio, jeton ou diária, sendo assim será 
emitido relatório mensal para cada Conselheiros informando o que foi recebido no mês 
anterior. Como forma de uniformizar e racionalizar o processo de trabalho, foram emitidas 
recomendações aos Conselheiros, Assessorias e Chefias.  Não foram verificadas 
inconsistências. 
 
4. VERIFICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DA DIREÇÃO E DELIBERAÇÕES DO 
PLENÁRIO. 
 
Foram verificadas as deliberações em ROP até o mês de maio e considerando que as maiores 
dificuldades verificadas são os encaminhamentos quanto aos pedidos de patrocínio, foi 
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aprovada pelo Plenário do Coren/SC a Decisão nº 10/2019 que define critérios para a concessão 
de patrocínio e apoio institucional visando à realização de eventos, ações e outras situações de 
caráter técnico, científico e cultural de interesse da Enfermagem no Estado de Santa Catarina. 
 
5. LAI – Lei de Acesso à Informação 
 
Foi verificada, no período, uma atuação efetiva dos membros da Comissão da Lei de Acesso à 
Informação nº 12.527/2011 (LAI) com vistas à atualização permanente do Portal 
Transparência. Também houve troca de um dos membros da Comissão. De acordo com o Sr. 
César Henrique Bora Rosa, membro da Comissão da LAI e Ouvidor do Coren/SC, todos os 
itens do Portal Transparência do Regional estão contemplados pela Lei e atualizados conforme 
recomendação do Cofen. O Sr. César também pontuou a ação incisiva da Ouvidoria com vistas 
às respostas de forma tempestiva às demandas recebidas. 
 
6. RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DESPESA ORÇAMENTÁRIA - RECEITA E 
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 
 
Por ocasião da aprovação do orçamento-programa do ano de 2019, foi determinada pela 
Controladoria Geral do Cofen, que o Coren/SC realizasse o contingenciamento no valor de R$ 
1.270.000,00. O Controlador do Coren/SC encaminhou ao Cofen a solicitação de autorização 
para liberação do contingenciamento tendo em vista ter sido comprovada a arrecadação 
prevista, o que ocorreu de forma parcial no mês de setembro.  
 
Houve no período quatros suplementações orçamentárias, uma utilizando o superávit financeiro 
do ano anterior para complementação de recursos para a compra do 5º andar do Edifício Sede 
do Coren/SC, aquisição de equipamentos de TI e central telefônica, as outras três em 
decorrência da aprovação pelo Cofen dos Projetos: Atividades alusivas à Semana de 
Enfermagem em Santa Catarina; Aquisição do 5º andar e 2ª Conferência de Enfermagem. As 
três suplementações foram devidamente homologadas pelo Cofen.  
 
Em virtude do contingenciamento houve, ainda, no mesmo período, a realização de três 
reprogramações orçamentárias, cuja obrigação de informar o Conselho Federal foi realizada.  
 
7. LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
Foi aprovado pelo Plenário do Regional o fluxo de licitações e contratos no âmbito do 
Regional, apresentado pelo Grupo de Trabalho, com participação do Controlador Geral do 
Coren/SC, que teve como objetivo reorganizar o processo de trabalho. Na oportunidade o 
Grupo de Trabalho apresentou a proposta de criação do Departamento de Licitações que foi 
aprovada com o indicativo de implementação no ano de 2020.  
 
8. OUTRAS ATIVIDADES 
 
Além das atividades previstas no plano de trabalho, o Comitê realizou: 
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a) Acompanhamento diário e mensal junto ao contador da execução orçamentária e junto ao 
financeiro do fluxo de caixa. 
 
b) Trabalho integrado com o Controlador Geral do Regional com vistas ao acompanhamento e 
análise das demonstrações contábeis do primeiro semestre de 2019.  
 
c) Realizado acompanhamento periódico das Atas do Comitê de Tecnologia com vistas à 
verificação de ocorrências que possam ter atuação direta do Comitê de Controle Interno.  
 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O Comitê Permanente de Controle Interno têm cumprido o plano de trabalho estabelecido para 
o período 2018-2020.  
 
Os membros do Comitê de Controles Internos participaram em setembro de 2019 de 
capacitação profissional para o desenvolvimento de ações preventivas com os temas: 
“Procedimentos de Auditoria Interna” e “Compliance e Governança Corporativa”, este último 
ampliado aos Conselheiros e corpo de empregados do Coren/SC. 
 
A Direção do Coren/SC vem buscando de forma sistemática cumprir o Plano Plurianual 
2018/2020, com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ações realizadas. 
 
O investimento em atividades fiscalizatórias ultrapassou o percentual mínimo estabelecido pelo 
Conselho Federal de Enfermagem. 
 
Em dezembro de 2019 o Coren/SC contava com mais de 61 mil profissionais ativos inscritos 
com um percentual de crescimento anual de mais de 4%. Há uma preocupação constante no 
saneamento da base de dados, através da atualização, renovação e/ou cancelamentos de 
cadastros, evitando desperdício principalmente com despesas de correio, e facilitando o acesso 
à informação.  
 
A Ouvidoria tem grande importância na avaliação da gestão quanto a dúvidas, problemas e 
denúncias, críticas, sugestões e/ou elogios do inscrito em relação ao atendimento recebido no 
Regional. Em 2019 através do site houve 1.674 acessos, sendo 804 pedidos de informação, 243 
reclamações, 589 denúncias, 36 sugestões e 2 elogios. 
 
O Portal de Transparência tem sido atualizado pela gestão dentro do prazo estabelecido, 
conforme exigências da LAI – Lei de Acesso à Informação e as orientações para o Sistema 
Cofen/Conselhos Regionais. 
 
O aperfeiçoamento dos profissionais de Enfermagem é meta do Plano Plurianual 2018/2020, 
traduzido na promoção de cursos de capacitação e participação em eventos, como investimento 
para a profissão de Enfermagem e resultados para a população como um todo.  
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Os recursos orçamentários e financeiros foram planejados e disponibilizados em valores 
suficientes para o desempenho das atividades, tendo em todas as contratações os registros de 
pré empenho. 
 
O Objetivo Estratégico 4 do PPA 2018/2020, que dentre outras ações visa os avanços 
tecnológicos, recebeu no ano de 2019 investimentos significativos com a renovação do parque 
tecnológico e aquisição de nova central telefônica e internet de alta velocidade nas subseções. 
 
Quanto ao patrimônio, além do controle dos bens móveis e imóveis e de almoxarifado, houve 
um trabalho intenso visando a correta e adequada destinação de bens inservíveis ou ociosos, a 
inclusão de itens ao patrimônio, os ajustes no sistema contábil que já é integrado ao patrimônio 
(Implanta), principalmente em decorrência das reformas das Subseções de Blumenau e 
Joinville e 8º andar do Edifício Aliança. Também houve o acompanhamento do processo de 
aquisição do 5º andar do edifício sede do Coren/SC, visando a ampliação da sede 
administrativa. 
 

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Laís Concellos 
Coordenadora do Comitê 

 
 
 

Daniela Maçaneiro Lilian de Farias Benedet 
Membro Membro 

 
 

 
 
 

Daiane Bittencourt da Rosa Marlete Barbosa Borges 
Membro Membro 

 
 


